Årsmöte Korpen Värmland 2015
Karlstad, Idrottens Hus. Klockan: 10.00-15.00, den 25 april
Specialdistriktsförbundet (SDF) Värmland håller sitt årsmöte den 25 april 2015. SDF:et
erbjuder i samband med det en heldag för föreningarnas representanter. Vi vill ge er en
informativ och inspirerande dag där ni får möjlighet att träffas och diskutera gemensamma
frågor och föreningslivets vardag. Dessutom kommer både Korpen och SISU att informera
om sådant som kan vara bra att känna till för medlemsföreningarna i Korpen.

Program och tider:
10.00
Jonas Flank Korpen Riks inleder samt informerar om Korpens stöd för föreningarna i
Värmland.
Anders Gillberg, SISU Idrottsutbildarna berättar om det stöd som föreningarna kan få i form
av resurser och utbildning.
11.00
Anders och Jonas processleder i frågor som rör medlemsvård. Vi diskuterar vår
föreningsvardag och inspirerar varandra. Dessutom gör vi nedslag på goda konkreta exempel
på aktiviteter och arbetssätt som föreningarna delger varandra.
12.00
Lunch
13.00
Årsmötet
14.00
Tomas Engblom, Värmlands Idrottsförbund och mångårig ledare inom idrotten, föreläser och
diskuterar med oss kring "Framtidens idrott och Framtidens idrottsförening".
- Vilka möjligheter möter framtidens föreningar?
- Trender - ungdom, vuxna men även våra "allt yngre" seniorer.
- Vilket utbud efterfrågas allt mer? Idrott/friskvård.
- Vilka blir framtidens framgångsrika idrottsföreningar?
- Ökad konkurrens från privata aktörer.
14.45 Fika och avslut.

Anmälan till: Jonas Flank. Anmäl via mail: jonas.flank@korpen.se Berätta om vilken
förening du representerar samt även eventuell specialkost. Senast 15 april vill vi ha din
anmälan.

Kostnad: Träffen är kostnadsfri för upp till tre representanter från respektive förening.
Därefter 300 kronor per person.

Frågor: Till Jonas Flank. Jonas.flank@korpen.se alt. telefon nummer: 0705874351
.

Korpen Värmland SDF

Specifik info om årsmötet
Korpen Värmlands SDF
När:

25 april, 13.00–14.00

Var:

Idrottens hus, Karlstad

Ombud
SDF-årsmöte består av ett (1) ombud för varje korpförening upp till och med 500 medlemmar
och två (2) ombud över 500 medlemmar. Ombud skall vara medlem i Korpen.

Motioner:
Ska vara SDF:s styrelse tillhanda 15 dagar innan årsmötet, d.v.s. senast 10 april 2015. Skicka
motioner till e-postadress: magnus7.ronnblad@comhem.com

Information inför årsmötet:



Tillägg till SDF:ets uppgifter om att ”verka idrottspolitiskt för att positionera Korpen
som en viktig aktör inom den regionala idrottsrörelsen samt öka kännedom om Korpen
hos landsting och regioner”.
Nya stadgar med det nya uppdraget.

Handlingarna inför årsmötet ska vara utskickade 7 dagar innan mötet. I samband med det
kommer också ett detaljerat program för både konferensen och årsmötet att skickas ut.

Hjärtligt välkommen!
Styrelsen
Korpen Värmland

Korpen Värmland SDF

